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Η επιλογή µας να αδιαφορούµε για τα συνταρακτικά επιβεβαιώνεται µε κάθε ευκαιρία. Αυτό συνέβαινε και πριν εκδηλωθεί

η µεγάλη κρίση, πριν αποκαλυφθεί το έρεβος που άφηνε πίσω της η κυβέρνηση Καραµανλή το 2009, πριν φανεί η

αποτυχία της κυβέρνησης Παπανδρέου τον Νοέµβριο του 2011, πριν «τραβήξει το χαλί» στην κυβέρνηση Παπαδήµου η

αντιπολίτευση, για να στηθεί, µε βάσανα, η κυβέρνηση Σαµαρά που αυτοκαταλύθηκε το καλοκαίρι του 2012, πριν τινάξει

στον αέρα την εναποµείνασα αισιοδοξία η πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα µε πλοηγό στα βαθιά τον ανάλαφρο Βαρουφάκη.

Προχθές, όπως µε συνέπεια κάνει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

(ΙΟΒΕ) δηµοσίευσε τις διαπιστώσεις του για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας στο πρώτο µισό του τρέχοντος έτους.

Το κεντρικό συµπέρασµα είναι πολύ ανησυχητικό. Οπως µπορούσε να αναµένει κανείς, η κυβέρνηση κάνει πως δεν

ακούει: Θα έχουµε για ολόκληρο τον χρόνο ύφεση µέχρι 1%. Η κυβερνητική «θεωρία» περί ελατηρίου που θα

εκσφενδονιστεί κατά µήνα Νοέµβριο δέχεται ισχυρό πλήγµα. Πλην όµως ο πρωθυπουργός ταξιδεύει. Ο αντ’ αυτού Νίκος

Παππάς µεθοδεύει τον έλεγχο της ενηµέρωσης των πολιτών, αφού τα κανάλια θα λειτουργούν «µε συγκεκριµένη

δεοντολογία», σύµφωνα µε τον «αδελφό αγωνιστή» του προηγουµένου, υπουργό Σπίρτζη. Και ο δύσµοιρος Χουλιαράκης

προθερµαίνεται για τις επόµενες δύσκολες ώρες που θα περάσει µε τους ελεγκτές, εκστοµίζοντας αναθέµατα προς τους

φίλους του κ. Βαρουφάκη: Ποιος είναι ο Γκάλµπρεϊθ για να λέει «απίστευτες φαιδρότητες και ανεκδιήγητους

δονκιχωτισµούς», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών στη Βουλή. Χειρότερες όµως είναι οι επισηµάνσεις των

οικονοµολόγων του ΙΟΒΕ, υπό τον οξυδερκή καθηγητή Νίκο Βέττα και τον βαθύνοα επίτιµο καθηγητή Τάκη Αθανασόπουλο.

Υπάρχει «διπλός λόγος ανησυχίας», υπογραµµίζουν, καθώς η «ελληνική οικονοµία γίνεται περισσότερο κλειστή και

ταυτόχρονα εξαρτώµενη από το ∆ηµόσιο». Με άλλα λόγια στριµωχνόµαστε ολοένα και περισσότερο µεταξύ µας. Η

έκθεση της οικονοµίας στο εµπόριο συρρικνώνεται, όπως δείχνει το άθροισµα εισαγωγών και εξαγωγών που είναι πολύ

µικρότερο από όλες τις ανταγωνιστικές χώρες στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπλέον «η αύξηση φορολογικών συντελεστών

µεταφέρει πόρους και οικονοµικές αποφάσεις από τον ιδιωτικό στον δηµόσιο τοµέα. Με αποτέλεσµα «το ∆ηµόσιο να έχει

ακόµη πιο κρίσιµο ρόλο». Η εξάρτηση της οικονοµίας από το κράτος µεγαλώνει, η δυνατότητα να επανεκκινήσει την

οικονοµία ακόµη και µε µείγµα λιγότερων φόρων περιορίζεται και όλα, τελικά, θα εξαρτώνται από τις διαθέσεις των

διεθνών επενδυτών. Η χώρα επέστρεψε στην παγίδα του αποπληθωρισµού. Ακόµα και ο τουρισµός, που έχει πετύχει

τόσα σπουδαία αυτά τα χρόνια, δυσκολεύεται. Ο πρωθυπουργός θα υποχρεωθεί στη διαπίστωση ότι η εσωτερική

υποτίµηση συνεχίζεται.
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